JEGYZİKÖNYV

Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
2012. december 12-ei 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.
Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal
206-os tárgyaló
Veszprém, Óváros tér 9.

Az ülésen megjelentek: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke, Gerstmár Ferenc,
Majoros Ildikó, Stigelmaier Józsefné, Surányi Józsefné és Szabó Károlyné a Bizottság tagjai,
Némedi Lajos alpolgármester, Angyal Éva a Szociálpolitikai és Egészségügyi Iroda vezetıje,
dr. Bölöniné dr. Deák Piroska egészségügyi tanácsadó és a jelenléti ív szerinti meghívottak.
Távolmaradt: Siklódi Levente a Bizottság tagja.
Dr. Strenner Zoltán: Köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy a Bizottság 7
tagjából 6 megjelent, tehát a Bizottság határozatképes. Javaslatot tett az ülés napirendjére.
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának
165/2012. (XII.12.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága jelen ülésének
napirendi pontjait az alábbi sorrendben tárgyalja:
1. A háziorvosi közremőködıi szerzıdések módosítása
Elıterjesztı: Némedi Lajos alpolgármester
2. Egyebek
Napirendi pontok tárgyalása

1. A háziorvosi közremőködıi szerzıdések módosítása
Elıterjesztı: Némedi Lajos alpolgármester
Az elıterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Dr. Strenner Zoltán: December 10-én este egyeztetés történt a háziorvosokkal és a
fogorvosokkal. A fogorvosokkal egy késıbbi idıpontban az ıket érintı kérdésekben még
külön is fognak egyeztetni. A háziorvosokkal is lesznek még tárgyalások. A felnıtt
háziorvosok és a házi gyermekorvosok vállalták a Közjóléti Bizottság által, a 2012. december
10-ei ülésen jóváhagyott feladat-ellátási szerzıdésüket módosító megállapodás aláírását azzal,

hogy 2013. januártól legkésıbb 2013. március 31-ig új feladat-ellátási szerzıdési feltételeket
dolgoznak ki a felek közösen.
Gerstmár Ferenc: Dr. Rácz Jenı, a megyei kórház fıigazgatója az MTI-nek korábban azt
mondta, eldöntött tény, hogy központi ügyelet a kórházban mőködik tovább, s azt öt évig ott
fenn kell tartani. Ha ez nem így lesz, a támogatást vissza kell fizetni, a kórház nem kapja meg
az eredeti feltételek szerint a finanszírozást a sürgısségi osztályhoz, és kizárják a többi
projektbıl, ami a veszprémi kórház esetében tízmilliárd forint pályázati forrás elvesztését
jelentheti. Ez a veszély fenn áll-e még? Mi a költözés végsı határideje, amikor még nem kell
számolni ilyen következményekkel?

Némedi Lajos: A háziorvosok már nem zárkóznak el attól, hogy beköltözzenek a kórházba.
A kórház fıigazgatója nagyrészt teljesítette a háziorvosok kéréseit, itt fıként a
gyermekorvosokra kell gondolni. Januárban még lesz egyeztetés és helyszíni bejárás is,
remélhetıleg a költözés február elején megtörténik, és így nem kerül sor az elıbb említett
negatív következményekre.
10.05 órakor Siklódi Levente megérkezik a Bizottság ülésére.
Angyal Éva: Az interjú kapcsán beszélt a projektmenedzserrel, aki azt mondta, nincs negatív
következménye annak, ha január elsejétıl még nem a kórházban mőködik a központi ügyelet.
Dr. Strenner Zoltán: Fontos, hogy mindenki érdeke érvényesüljön, az Önkormányzaté, az
orvosoké és elsısorban a betegeké. Végsı soron a központi ügyeletnek a kórházban kell
mőködnie.
Stigelmaier Józsefné: Sajnálja, hogy ilyen nehezen sikerül egyezségre jutni a
háziorvosokkal, holott hasonló városokhoz mérten a Veszprémben adott ügyeleti díj nagyon
jónak számít. A kórházban jobb körülmények vannak, a betegek érdeke sem elhanyagolható.
A betegek gyorsabban kapnak segítséget, gyógykezelést, hiszen eleve már a gyógyintézetben
vannak. Felesleges a kákán csomót keresni, egyezségre kell jutni a betegek érdekében.
Surányi Józsefné: Az ügyeletes orvosnak mikor kell a beteg hívására házhoz mennie?
Többen fordultak hozzá panasszal, hogy telefonon kaptak utasítást az orvostól, mert nem
ment ki hozzájuk.
Majoros Ildikó: Vele is elıfordult hasonló eset, ıt az asszisztens látta el tanácsokkal, mert
nem akarta felébreszteni az ügyeletes orvost.
Némedi Lajos: Kéri, hogy amennyiben ilyen eset elıfordul, jelezzék felé mindenképpen.
Kivizsgáltatja az esetet és amennyiben bebizonyosodik, hogy az ügyeletes orvos mulasztott,
akkor annak következményei lesznek. Nem fizetik ki az ügyeleti óradíját és az esetet jelezni
fogják az orvosi kamarának is.
Dr. Bölöniné dr. Deák Piroska: Nincs leszabályozva, hogy milyen esetekben kell házhoz
mennie az ügyeletes orvosnak, ez orvos-szakmai kérdés. Viszont az egészségügyi törvény
rögzíti, hogy panasszal lehet élni a nem megfelelı intézkedés ellen. A panaszt a Hivatal
Egészségügyi és Szociális Irodájához kell benyújtani.
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Más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az
elıterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának
166/2012. (XII.12.) határozata
a háziorvosi közremőködıi szerzıdések módosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta a „A háziorvosi közremőködıi szerzıdések módosítása” címő elıterjesztést, és az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III. 31.)
önkormányzati rendelet 7. § 4.) pontjában foglalt közgyőlési átruházott hatáskörében - az
alábbi döntést hozta:
1./

A Bizottság a határozat 1. melléklete szerinti közremőködıi szerzıdést
módosító Megállapodás-tervezet tartalmát jóváhagyja.

2./ A Bizottság támogatja, hogy a VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény
intézményvezetıje a Központi Ügyelet folyamatos biztosítása érdekében a határozat 1.
melléklete szerinti közremőködıi szerzıdést aláírja.

Határidı:

Felelıs:

2012. december 15.

Porga Gyula
polgármester a feladat-ellátási szerzıdések aláírásáért
Dr. Kovács Róbert
VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény intézményvezetıje
A közremőködıi szerzıdések aláírásáért

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felel: Angyal Éva irodavezetı
Dr. Bölöniné dr. Deák Piroska
egészségügyi tanácsadó

1. melléklet a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának a
háziorvosi közremőködıi szerzıdések módosításáról szóló elıterjesztéséhez

MEGÁLLAPODÁS - tervezet
Az alapellátási sürgısségi ellátásra létrejött háziorvosi közremőködıi szerzıdés
módosításáról
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amely létrejött egyrészrıl Veszprém Megyei Jogú Város Egészségügyi Alapellátási
Intézmény (8200 Veszprém, Szabadság tér 15. képviseli: Dr. Kovács Róbert
intézményvezetı fıorvos), mint közremőködést igénybe vevı egészségügyi szolgáltató (a
továbbiakban megbízó), másrészrıl ………… (Veszprém, ……….) képviseli: ………… mint
közremőködı
- az egészségügyi szolgáltatást végzı személy neve:
- mőködési nyilvántartási azonosítója:
- tevékenység végzésének módja: közremőködı egészségügyi szolgáltatás
keretében az alapellátási sürgısségi orvosi feladatok ellátása a Központi
Ügyeletben
- idıtartama: ügyeleti beosztási rendben meghatározott óraszámban
(a továbbiakban: közremőködı)
között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1) Felek megállapítják, hogy a ………………………….kelt közremőködıi szerzıdésüket az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirıl és a mőködési
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) kormányrendelet 12.§ (3) bekezdésében
foglalt kötelezı tartalmi elıírásoknak megfelelve – az alábbi, egyetértéssel kialakított
szabályozással módosítják, illetve egészítik ki.

2) A Felek megállapodnak abban, hogy az 1) pont szerinti közremőködıi szerzıdésük
hatályát a jelen megállapodással határozatlan idıtartamban állapítják meg.

3) A Felek elfogadják, hogy a közremőködı alapellátási sürgısségi háziorvosi betegellátást
nyújt a VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény Központi Ügyelete szervezeti
egységében, Veszprém, Cserhát ltp. 1.sz. alatti telephelyen és további közremőködıi
szerzıdést nem köthet, kivéve, ha a közremőködı által igénybe vett közremőködı
személyesen nyújt szolgáltatást.

4) A Felek egyetértenek abban, hogy a jelen megállapodás 1) pontja szerinti közremőködıi
szerzıdésük 2) pontjában „Az ügyeletre való beosztást a mindenkori alapellátási
intézmény vezetıje készíti el” mondat az alábbi mondatra módosul:
„Az ügyeletre való beosztást – az alapellátási ügyeleti orvosi ellátásban résztvevı
valamennyi orvos bevonásával – a mindenkori alapellátási intézmény vezetıje készíti el.”

5) Felek megállapodnak abban, hogy az ügyeleti asszisztens szakdolgozót és az ügyeleti
gépkocsivezetıt, továbbá megfelelı helyettesítésüket a megbízó biztosítja.
7) A Felek kölcsönösen elfogadják, hogy a jelen Megállapodásuk 1) pontja szerinti
közremőködıi szerzıdésük 6) pontjának elsı mondatában „az Oktatási és
Egészségügyi PMSZSZ által” mondatrész „az Intézményi Szolgáltató Szervezet
által” mondatrészre módosul.

4

8) Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás 1) pontja szerinti közremőködıi
szerzıdésük 5) pontjának második bekezdése az alábbi ügyeleti díjazási feltételekkel
egészül ki:
„Az Önkormányzat következı évi költségvetésének elfogadásáig az elızı év
december 31. napján hatályos ügyeleti óradíj van érvényben. Új ügyeleti díj
költségvetési rendeletben történı meghatározása esetén, az így megállapított
ügyeleti óradíjat a tárgyév január 1. napjától - visszamenıleges hatállyal – kell
alkalmazni, az így keletkezı ügyeleti óradíj különbözetet a közremőködı
részére a soron következı ügyeleti díj kiutalásával egyidejőleg köteles a
megbízó teljesíteni. A megállapított új ügyeleti díj nem lehet kevesebb az
elızı évben érvényben lévı ügyeleti díjnál.”

9) A Felek kölcsönösen elfogadják, hogy a jelen Megállapodásuk 1) pontja
szerinti közremőködıi szerzıdésük az alábbi 11) ponttal egészül ki:
„Szerzıdı Felek kötelesek az egészségbiztosítási szerv által végzett ellenırzések során együttmőködni, az ellenırzést tőrni, a kért adatszolgáltatást –
a Felek közötti egyeztetést követıen – az ellenırzı hatóság által megadott
határidıre teljesíteni.

10) Felek egyetértıen megállapítják, hogy a jelen Megállapodásuk 2013. január 1.
napjától határozatlan ideig van érvényben és az 1) pontjában jelölt közremőködıi szerzıdés egyéb pontjaiban szabályozott, változatlan feltételeivel együtt
hatályos.

Felek jelen Megállapodást elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben
megegyezıt aláírták.

Veszprém, 2012. december …

Veszprém Megyei Jogú Város
Eü. Alapellátási Intézmény képviseletében:

………………..
intézményvezetı

………………………
képviseletében:

……..

………………………
közremőködı
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2. Egyebek
Egyéb témáról nem tárgyalt a Bizottság.

Dr. Strenner Zoltán megköszönte a jelenlévık aktív részvételét és az ülést 10.20 órakor
bezárta.
K.m.f.
Lehoczki Monika
bizottsági referens

Dr. Strenner Zoltán
KjB elnök
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